
टोप्मा घ्मा, 
टोप्मा........ 

एक रोककथा  



"टोप्मा घ्मा टोप्मा.....! "टोप्मा घ्मा टोप्मा.....!  
१० रुऩमारा एक...."टोप्मा घ्मा टोप्मा.....! " 

 

एक पेयीलारा असे ओयडत, आऩल्मा डोक्मालयची यंगीफेयंगी टोप्माची 
चऱत संबाऱत, खूऩ जऩनू यस्त्मालरून चाररा होता.  
 

एके ददलळी ्मा पेयीलाल्माने ळहयाफाहेय जाऊन एका झाडाखारी डुरकी 
घेतरी. तो झाडाखारी डोक्मालयची टोप्मांची चऱत संबाऱत झाडारा 
टेकून फसरा. ्मारा झोऩ रागरी. डोक्मालयच्मा टोप्मांची चऱत 

तळीच्मा तळी होती. तो झोऩरा असे ऩाहून झाडालयच्मा खट्माऱ 

लानयांनी ्माच्मा सलव टोप्मा चोरून नेल्मा. आता पेयीलाल्माच्मा 
डोक्मालय पक्त ्माची स्तलत:ची टोऩी यादहरी. जेव्हा ्मारा जाग आरी 
तेव्हा ्माने टोप्मा ळोधण्माचा खूऩ प्रम्न केरा. तो अगदी ननयाळ 

झारा.......तवे्हाच ्मारा ्माच्मा टोप्मा मभऱाल्मा........ 
 

ही रोककथा, ऩायंऩारयक शे्रष्ठ रोककथाभधीर एक रोककथा आहे.  



"टोप्मा घ्मा 
टोप्मा.....!  

एक रोककथा 
भयाठी : गागी राग ू  



एक पेयीलारा होता. तो टोप्मा वलकत असे. 

तो आऩल्मा टोप्माची चऱत डोक्मालय 

ठेऊन यस्त्मालरून दहडंत असे.  

 

सलावत प्रथभ तो स्तलत:ची चौकडीच े

डडझाइन असरेरी टोऩी घारीत असे. 

्माच्मालय काही काऱऩट यंगाच्मा, 
्माच्मालय वऩलळ्मा यंगाच्मा, नंतय ननळ्मा 
यंगाच्मा, आणण सलावत ळलेटी रार यंगाच्मा 
टोप्मा ठेवलत असे.  



अश्माप्रकाये तो यस्त्मालरून चारत असे. 

टोप्मा ऩडू नमेत म्हणून तो स्तलत:रा 
एकदभ ताठ ठेवलत अस.े 

 

चारता चारता तो ओयडय असे,  

"टोप्मा घ्मा टोप्मा.....!  
टोप्मा घ्मा टोप्मा.....!  
पक्त १० रुऩमात एक टोऩी......." 



एक ददलस ्माची एकही टोऩी वलकरी गेरी 
नाही. तो यस्त्मालरून ऩढेु गेरा....ऩयत भागे 

आरा....तो जोयजोयाने ओयडत यादहरा... 
"टोप्मा घ्मा टोप्मा.....!  
टोप्मा घ्मा टोप्मा.....!  
पक्त १० रुऩमात एक टोऩी......." 

 

ऩण ्माददलळी फहुतेक कुणाराच टोऩी 
वलकत घ्मामची नव्हती. रार यंगाची 
टोऩीसधु्मा कुण्णारा नको होती. 
पेयीलाल्मारा खूऩ बकू रागरी. ऩण 

खाण्मासाठी ्माच्माजलऱ  ऩसेैही नव्हते. 
 

"भी ळहयाच्मा फाहेय फपरून मेतो" असे 

म्हणून तो ळहयाच्मा फाहेय गेरा. तो हऱू हऱू 

चारत होता....डोक्मालयची टोप्मांची चऱत 

संबाऱत...... 



तो खूऩ लेऱ चारत यादहरा. ळलेटी ्मारा एक 

भोठं झाड ददसरे. "ही जागा वलश्रांती 
घेण्मासाठी चांगरी आहे," ्मान ेवलचाय केरा. 
  

भग तो हरकेच झाडाच्मा खारी फसरा. 
ऩाठीरा झाडाचा आधाय ददरा ज्मा मोगे 

डोक्मालयच्मा टोप्मा ऩडणाय नाहीत.  

 

भग हातान ेटोप्मा व्मलस्स्तथत आहेत माची 
खात्री करून घेतरी.  
 

प्रथभ स्तलत:ची चौकटीची टोऩी, ्मालय 

काऱऩट यंगाच्मा, ्मालय ननळ्मा यंगाच्मा, 
्मालय वऩलळ्मा यंगाच्मा, आणण सलावत लयती 
रार यंगाच्मा टोप्मा! 



सलव टोप्मा फयोफय हो्मा.  
भग तो झोऩनू गेरा.  
फयाच लेऱ झोऩनू यादहरा.  



झोऩनू उठल्मालय ्मारा 
खूऩच ताजेतलाने लाटर.े  



उठून उबे यहाण्मा आधी 
्माने डोक्मालयीर टोप्मा 
हातान ेचाचऩल्मा. 
 

ऩण ्माच्मा हातारा पक्त 

्माचीच चौकड्मा असरेरी 
टोऩी रागरी.  



्माने आऩल्मा उजव्मा फाजूरा 
ऩादहरे. ्मारा एकही टोऩी 
ददसरी नाही. 
 

्माने आऩल्मा डाव्मा फाजूरा 
ऩादहरे, ्मारा एकदह टोऩी 
ददसरी नाही.  
 

्माने आऩल्मा भागे ऩादहरे, 

्मारा एकदह टोऩी ददसरी नाही.  
 

भग ्मान ेझाडाच्मा भागे 

ऩादहरे, ्मारा एकदह टोऩी 
ददसरी नाही.  



भग ्मान ेझाडालय ऩादहर.ं 

्मारा काम ददसर?ं 



झाडाच्मा प्र्मेक पांदीलय एक एक लानय फसरे होते.  प्र्मेक लानयाच्मा डोक्मालय टोऩी होती. कुणाच्मा डोक्मालय काऱऩट, 
कुणाच्मा वऩलऱी, नीऱी, आणण कुणाच्मा डोक्मालय रार टोऩी होती.  



पेयीलाल्माने लानयांकड ेऩादहरे. 

....लानयानंी पेयीलाल्माकड ेऩादहरे.  

 

काम कयामरा ऩादहजे हे ्मारा  
कऱत नव्हत.े  

 

ळलेटी ्माने लानयाना काही 
सांगगतरे....... 



लानयांकड ेफोट दाखवलत तो म्हणारा, 
"खट्माऱ भाकडांनो, भाझ्मा टोप्मा 
भरा ऩयत द्मा.“ 

 

लानयांनीही पेयीलाल्माकड ेफोटे 

नाचलनू दाखवलरी ल म्हणारी,  
"हो, हो, हो, हो......." 

 



ते ऩाहून पेयीलाल्मारा याग आरा. ्मान े

आऩल्मा दोनही हाताच्मा भठुी लानयांच्मा 
ददळनेे जोयांत हरवलल्मा आणण ओयडरा, 
"खट्माऱ भाकडांनो, भाझ्मा टोप्मा भरा 
ऩयत द्मा." 

 

भग लानयांनीही भठुी पेयीलाल्माच्मा 
ददळने ेहारवलल्मा आणण ओयडरी,  
"हो, हो, हो, हो......." 



आता पेयीलाल्मारा खूऩच याग आरा. 
्मान ेआऩरा ऩाम जमभनीलय जोयाने 
आऩटरा आणण ओयडून म्हणारा,   
"खट्माऱ भाकडांनो, भाझ्मा टोप्मा  
भरा ऩयत द्मा." 

 

भग लानयांनीही ्मांचा एक ऩाम पांदीलय 

आऩटरा आणण म्हणारी,   
"हो, हो, हो, हो......." 



पेयीलाल्मारा खूऩच याग आरा. आता 
्मान ेआऩर ेदोनही ऩाम जमभनीलय 

आऩटरे आणण म्हटरे,  

"हे फघा भाकडांनो, भरा जास्तत त्रास देऊ 

नका. भाझ्मा टोप्मा भरा ऩयत द्मा." 

 

ऩण लानयांनीही आऩर ेदोनही ऩाम 

आऩटरे ल म्हणारी,  "हो, हो, हो, हो......." 



ळलेटी पेयीलाल्माने आऩल्मा 
डोक्मालयची टोऩी काढून यागाने 
जमभनीलय पेकून ददरी. आणण 

नतथनू जामरा ननघारा.  



भग प्र्मेक लानयानेही आऩल्मा 
डोक्मालयची टोऩी काढरी........ 



भग काम, सामाव काऱऩट 

टोप्मा, सगळ्मा वऩलळ्मा 
टोप्मा, सगळ्मा नीळ्मा टोप्मा, 
आणण सगळ्मा रार यंगाच्मा 
टोप्मासधु्मा झाडालरून उडत 

खारी आल्मा.  



भग भात्र पेयीलाल्माने सगळ्मा टोप्मा 
झटऩट गोऱा केल्मा आणण ऩयत 

आऩल्मा डोक्मालय ठेलल्मा. 
 

प्रथभ ्माची स्तलत:ची चौकडीच ेडडझाईन 

असरेरी..डोक्मालय घातरी...भग काही 
काऱऩट यंगाच्मा, ्माच्मालय वऩलळ्मा 
यंगाच्मा, नंतय ननळ्मा यंगाच्मा, आणण 

सलावत ळलेटी रार यंगाच्मा टोप्मा 
ठेलल्मा.  



भग पेयीलारा हऱूहऱू ळहयाच्मा 
ददळने ेचार ूरागरा. चारता चारता 
्माच ेओयडणे सरुूच होते.... 
"टोप्मा घ्मा टोप्मा.....!  
टोप्मा घ्मा टोप्मा.....!  
पक्त १० रुऩमात एक टोऩी......." 

समाप्त  


